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De2Pk'tjes verhuringen - Latemroute

Lengte: 63.69  km

Stijging: 211  m

Moeilijkheidsgraad: 4/10

Beertegemstraat, 9750 Kruisem, Vlaanderen, 
België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Routebeschrijving

Van: De2Pk'tjes, Beertegemstraat, Zingem, Oost-
Vlaanderen, Vlaanderen
Naar: De2Pk'tjes, Beertegemstraat, Zingem, Oost-
Vlaanderen, Vlaanderen
LATEMROUTE (www.de2pktjes.be)
Vandaag rijden we naar Sint-Martens-Latem, gelegen 
aan de Leie. De gemeente wordt een 
'kunstenaarsgemeente' genoemd, omdat vele 
kunstenaars er hun inspiratie vonden langs de oevers 
van de Leie. We rijden o.a. via De Pinte, St.Martens 
Latem, Deurle, Ooidonk, Filliers Jenever, Vosselare 
put, Brielmeersen, Nokereberg, ...

Bezienswaardigheden

Landschaps element

1  - Afstand langs route: 5.81  km

Afbeelding 1: Landschaps element (Bron: Foto Leon 
De Winter)

Langsheen het Kapitein Fremault wandelpad geniet u 
van de nog ongerepte natuur in deze gemeente.
In elk van de vier seizoen biedt het landelijk 
landschap een waaier van kijkplezier en de 
aantrekkingskracht der natuur.

Door dit gebied trok de Franse Infanterie eenheid o 
van het station van Eke, de Edemolen te bereiken.

Blauwhuishoeve

2  - Afstand langs route: 7.53  km

Afbeelding 2: Blauwhuishoeve

Deze  treffen we  aan wanneer we de Hospicebossen 
verlaten net naast de E17. Deze hoeve wordt ook wel 
eens "Vrouwe Trunegoed" (Vertrunegoed) genoemd. 
Ze werd in der loop der tijden onderverdeeld in 2 
stukken: een woning die volledig werd vernieuwd en 
dienst deed als boerderijwoning. Het andere deel met 
grote rechthoekige vensters en wapenschild boven 
de deur was in de 17e eeuw een verblijf voor paters 
die er op hun beurt een vakantieoord voor wezen van 
maakten.

St.-Nicolaas van Tolentijnkerk

3  - Afstand langs route: 12.37  km
Nicolaas van Tolentijn (Tolentino) was een Italiaanse 
heilige uit de 13de eeuw. Vanwege de meer dan 
driehonderd wonderen die dankzij hem gebeurden, 
bleef zijn bekendheid groeien na zijn dood op 10 
september 1305.
De bouw van een kerk kwam voor het eerst aan de 
orde in 1791, bij de oprichting van deze nieuwe 
parochie. De Pinte werd genoemd naar café Het 
Pijntken (1658). Met de nodige omwegen werd de 
nieuwe kerk gewijd in 1839 en in verschillende fasen 
vergroot tussen 1900 en 1912. Na de beschietingen in 
1918 werd de kerk hersteld, maar ook later vonden 
nog herstellingen plaats.
Nu staat er een imposante neogotische bakstenen 



Afbeelding 3: St.-Nicolaas van Tolentijnkerk (Bron: 
Wizpr.guide)
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kruisbasiliek met een vierkante toren onder een 
ingesnoerde naaldspits. Ze heeft een driebeukig schip 
van zes traveeën, een koor met een vijfzijdige sluiting, 
een vijfzijdige doopkapel en een rond traptorentje 
aan zuidkant.
Het gebouw kreeg hoge lancetvensters met kleurrijke 
glas-in-loodramen (1919), met voorstellingen uit het 
Oude en het Nieuwe Testament.
Het interieur is in één kleur geschilderd. De 
oorspronkelijke polychromie verdween omstreeks 
1967. Er zijn verschillende schilderijen aanwezig zoals 
‘Niklaas van Tolentijn zegent broden’ (1840) en drie 
doeken van de Vlaamse School (1709). De biechtstoel 
draagt twee gebeeldhouwde cherubijnen ( 1642 en 
1654). De doopvont is in neorenaissancestijl (midden 
19de eeuw). Het 19de-eeuwse orgel werd nadien 
aangepast en is tegenwoordig beschermd als 
monument.

Scheldeveldekasteel

4  - Afstand langs route: 13.31  km

Afbeelding 4: Scheldeveldekasteel (Bron: Pascal 
Brackman)

De naam Scheldevelde duikt voor het eerst op in de 
charters van de Sint-Pietersabdij in 814-844 en was 
de naam van een hele streek die zich uitstrekte langs 
de Schelde, vanaf het zuiden van Gent tot bij 
Kruishoutem. 

Pas in de 18de eeuw groeide dit domein van het 
Scheldevelde uit tot een belangrijk domein met 
centraal gelegen landhuis (op de plaats van de 
vroegere hoeve) met systematische ontginning 
errond, gekenmerkt door een radiair net van zeven 
dreven. 

De huidige bouw is voornamelijk afkomstig van de 
familie De Potter-Surmont die in 1846 het oude 
landhuis liet slopen en het liet vervangen door het 
huidige kasteel met laatclassicistische inslag. Het 
ontwerp was van de gekende Gentse architect 
Minard.

Kasteel Grand Noble

5  - Afstand langs route: 14.7  km

Afbeelding 5: Kasteel Grand Noble

Tijdens WO I verbleven in het kasteel Grand Noble de 
officieren van Kagohl III. Kagohl staat voor 
"Kampfgeschwader der Obersten Heeresleitung", 
bijgenaamd de "England Geschwader" en was een 
groep die de UK moest bombarderen vanuit de lucht. 
Ze opereerden vanuit Sint-Denijs-Westrem, Gontrode. 
Later verhuisden ze naar Mariakerke en Oostakker.

Sint-Martinuskerk

6  - Afstand langs route: 17.12  km
Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het 
dorpspleintje in de nabijheid van de Leie. 
Smeedijzeren 18de-eeuws toegangshek, afkomstig 



Afbeelding 6: Sint-Martinuskerk (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 01-01-1991, ©Vlaamse Gemeenschap)
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van het kasteel van Deurle, in 1840 geschonken door 
mevrouw Hopsomere. De huidige witgekalkte muren 
en hekpijlers dateren van de heraanleg van 1965. Op 
het kerkhof bevinden zich enkele merkwaardige 
graven van onder meer Albijn Van den Abeele 
(1835-1918), oud burgemeester, schrijver en 
kunstschilder, van beeldhouwer baron George Minne 
(1866-1941) met beeld van Moeder en kind, en het 
graf van de familie Ziane-Raes met beeld van 
beeldhouwer Leon Sarteel.

Huis van Richard Minne

7  - Afstand langs route: 18.33  km

Afbeelding 7: Huis van Richard Minne (Bron: PBR)

Richard Minne, schrijver en dichter geboren te Gent, 
woonde hier in een vorige versie van de woonst op 
huisnummer 16. Hij woonde hier vanaf 1928. In 1965 
overleed hij plotseling en werd hij begraven op het 
kerkhof van Sint-Martens-Latem. George Minne is 
naast vele meesterlijke werken ook de ''vader'' van de 
Gentse poppenheld Pierken. Hij schreef de Gentse 
verhalen fonetisch op in het Gente dialect. De 
bekende kunstenaar Frits van den Berghe maakte 
tekeningen bij de teksten.

Sint-Aldegondiskerk

8  - Afstand langs route: 21.65  km

Afbeelding 8: Sint-Aldegondiskerk (Bron: Wizpr.guide)

De kunstenaarsgemeente aan de Leie-oevers bezit 
een mooie, neoromaansekerk toegewijd aan Sint-
Algedonids. De bakstenen constructie kwam tot stand 
vanaf 1830, na de sloping van de romaanse kerk.
In tegenstelling tot de neoromaanse buitenzijde, is 
het interieur neoclassicistisch opgevat. De meeste 
kerkschatten en het meubilair dateren uit de 19de 
eeuw.
Enkele schilderijen dateren uit de 17de eeuw en 
worden toegeschreven aan de Vlaamse School: De 
Bewening (naar Antoon Van Dyck), de Aanbidding der 
Herders, De Besnijdenis en O.L.V. Onbevlekt 
ontvangen.
Het rechter zijaltaar is gewijd aan St-Aldegonde. Op 
het antipendium (de altaarbekleding) onder het altaar 
is te zien hoe ze zieken geneest. Haar polychroom 
eikenhouten beeld op het altaar (1635) toont haar als 
kloosteroverste met boek, staf en rozenkrans omdat 
ze de stichter was van het klooster van Maubeuge.
Zowel in het koor als in de zijbeuken zijn oude 
grafstenen uit de 18de en 19de eeuw ingemetseld. 
Rondom de kerk liggen verschillende kunstenaars 
begraven, waaronder Gustave De Smet (kunstschilder 
en samen met Permeke van de grote namen uit het 
Vlaams Expressionisme) en zijn broer Léon De Smet. 
Ook Gaston Martens, toneelschrijver en auteur van 
het stuk ‘De Paradijsvogels’, dat later door de BRT 
gebruikt werd als inspiratie voor de gelijknamige 
televisiereeks, vond hier een laatste rustplaats.
De kerkraad van Deurle maakte een filmpje over hun 
kerk 'Dorla, in de schaduw van Sint-Aldegondis'. De 
ingekorte versie kan u hier bekijken. De volledige 
versie kan je elke zondag in de kerk bekijken.

Hotel In't Boldershof

8  - Afstand langs route: 21.68  km
Authentieke herberg met knusse kamers, uitgebreid 



Afbeelding 9: Hotel In't Boldershof
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ontbijt in schilderachtig Deurle, met musea en 
prachtige wandelpaden. Gezellige bar en brasserie. 
Gelegen langs Leiestreekfietsroute, ideale uitvalsbasis 
om Gent, Brugge, Brussel of kust te bezoeken. 

Fietsvriendelijk label

Faciliteiten: televisie, roken toegelaten, restaurant, 
bar, huisdieren toegelaten, fietsen ter beschikking.

Contactgegevens:
- In 't Boldershof
- Dorpsstraat 37, 9831 Deurle
- Tel: +32 9 282 75 45
- Fax: +32 9 282 93 28
- GSM: +32 475 59 01 86
- E-Mail: info@boldershof.com
- Web:
www.boldershof.com

Deurle

9  - Afstand langs route: 22.2  km

Afbeelding 10: Deurle

Deurle is een deelgemeente van Sint-Martens-Latem 
ten zuiden van Gent in de Belgische provincie Oost-

Vlaanderen. Tot 1977 was het een zelfstandige 
gemeente. Deurle ligt aan de Leie.
In Deurle ligt het Museum Dhondt-Dhaenens met de 
kunstverzameling van Jules en Irma Dhondt-
Dhaenens. Verder liggen hier het Museum Gust De 
Smet (in het voormalige woonhuis van de 
kunstenaar) en het Museum Leon De Smet. 
Meubelontwerper en designer Maarten Van Severen 
bouwde er voor de tweelingbroers Boxy een 
keukenpaviljoen in de oude tuin (Villa Rustoord 1904) 
van schilderes Jenny Montigny, leerlinge en minnares 
van Leieschilder Emile Claus.
De Sint-Aldegondiskerk van Deurle is van baksteen en 
gebouwd in neoclassicistische stijl. Op het kerkhof 
liggen verschillende bekende kunstenaars begraven, 
waaronder Gust De Smet, Leon De Smet, Xavier De 
Cock, Albert Claeys, Piet Bekaert en Luc-Peter 
Crombé. En ook de schrijver Gaston Martens is er 
begraven.
Sinds lang uit het dorpsbeeld verdwenen is de molen 
van Deurle. Werd gebouwd omstreeks 1592 en stond 
op de hoogste punt van het dorp, de Molenberg. In 
1918 werd hij door de terugtrekkende Duitse troepen 
vernield. Schrijver Cyriel Buysse kocht de Molenberg 
van de laatste molenaar, Serafien De Baere. Buysse 
liet naast de heropgeknapte molen een palenwoning 
bouwen, waar hij menig roman neerpende.
Meer informatie op
link

Museum Dhondt-Dhaenens

10  - Afstand langs route: 23.29  km

Afbeelding 11: Museum Dhondt-Dhaenens

In 1967 geven Jules en Irma Dhondt-Dhaenens 
architect Erik Van Biervliet de opdracht een 
modernistisch gebouw op te trekken vlak bij hun 
huis. Ze willen er hun eigen kunstcollectie 
onderbrengen, maar tegelijk moet het ook een plek 
worden waar culturele en artistieke activiteiten plaats 
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kunnen vinden.
Ondertussen is het gebouw een museum geworden 
waar belangrijke privéverzamelingen van moderne en 
hedendaagse kunst ontsloten worden en daarnaast 
ook een kunstencentrum dat een belangrijke rol 
speelt in de internationale kunstwereld.

*Openingsuren: open van woensdag tot zondag 10u 
tot 17u (zomer: 10u tot 18u). Gesloten op maandag, 
dinsdag, tijdens af- en opbouw van tentoonstellingen, 
op 24-25/12 en 31/12 & 01/01.

Kasteel Ooidonk

11  - Afstand langs route: 25.9  km

Afbeelding 12: Kasteel Ooidonk

De waterburcht van Ooidonk is één van de mooiste 
kastelen van dit land, een juweeltje van Vlaams-
Spaanse 16de-eeuwse bouwkunst. Het kijkt uit op 
een oude Leiebocht en is omgeven door een prachtig 
park van 45 hectare. Je kan zowel het kasteel als de 
tuinen bezoeken.
Daarnaast staan de eigenaars, die in het kasteel 
wonen, ook open voor publieke en private events.

Vosselare Put

12  - Afstand langs route: 28.27  km

Afbeelding 13: Vosselare Put

Vosselare Put is een oude Leiearm die ontstond rond 
1861 toen de Leie over een afstand van 500m 
gekanaliseerd werd en Astene sas werd gebouwd. 
Iedereen kan komen zwemmen en recreëren in dit 
uniek stukje natuur in Deinze. Op snikhete dagen 
komen jong en oud er verkoeling zoeken in het 
erkende zwemwater. In de winter kan men er 
ijsberen en bij stevige vrieskou verandert deze 
waterplas in een immense ijspiste!

Stokerij Filliers

13  - Afstand langs route: 30.36  km

Afbeelding 14: Stokerij Filliers (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 27-09-1983, ©Vlaamse Gemeenschap)

Graanstokerij Filliers. Enige resterende ambachtelijke 
stokerij in de streek van Deinze, die circa 1900 nog 26 
stokerijen telde. Tot 1975 eigenlijke landbouwstokerij 
met volledige ecologische kringloop waarbij de resten 
van het stoken als veevoer diende en de dierenmest 
aangewend werd om het land te bemesten. Huidig 
bedrijf Filliers gestart in 1880 toen Camille Filliers de 
stokerij van zijn oom Ferdinand overnam en een 
aanvraag deed een stoomstokerij te beginner in de 
vroegere stijfselfabriek van zijn moeder tgov. de 
ouderlijke boerderij. In 1898 verhuisd naar een nieuw 
(het huidige) stokerijgebouw opgericht achter de 
ouderlijke boerderij bij de Rekkelingebeek. 
Herhaaldelijk uitgebreid in de loop van de 20ste 
eeuw, onder meer circa 1911, 1922, 1945. Aan de 
steenweg palend gebouw (thans twee woningen) van 
negen traveeën en één bouwlaag onder 
mansardedak (pannen, nok parallel aan de straat) in 
kern opklimmend tot het eerste kwart van de 19de 
eeuw. Gecementeerde gevels met rechthoekige 
vensters en rechthoekige en licht getoogde deur in 
gecementeerde omlijsting. Zijgevels met 
rondboogvormige bovenvensters en oculus. Erachter 
gelegen stokerijgebouw en vroegere stallen van de 
boerderij. Bakstenen stokerijgebouw met vier 
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bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht 
op de straat) met brede vensters en onder meer 
laaddeur met hijsbalk voor de graanzolder. Erachter 
behouden hoge ronde bakstenen schoorsteen op 
vierkante sokkel van de stoommachine die in 1945 
uitgebroken werd. Behouden ambachtelijke 
installatie van 1919 met handbediende apparatuur 
met distilleerkolom, twee gistingskuip en een speciaal 
rijpingsmagazijn waar het rijpen van de graanjenever 
in eiken vaten gebeurt op kamertemperatuur.

Speeltuin Brielmeersen

14  - Afstand langs route: 33.0  km

Afbeelding 15: Speeltuin Brielmeersen (Bron: 
Provincie Oost-Vlaanderen)

In de speeltuin zijn er meer dan 40 speeltoestellen. 
Voor kinderen is het de ideale plaats om zich uit te 
leven. Er zijn glijbanen, klautertoestellen, schommels, 
klimnetten, wipplanken en klimtorens. Voor 
verkoeling kun je terecht in de waterspeeltuin.

Deinze

15  - Afstand langs route: 33.23  km

Afbeelding 16: Deinze (Bron: Wikipedia)

"De Leie is de schoonste rivier van Vlaanderen en de 
glorierijkste ook". Zo beschreef dichter Karel van de 
Woestijne in het begin van de 20ste eeuw DE 
GOUDEN RIVIER. Dit was slechts één van de 
superlatieven die de Leie kreeg toebedeeld, omwille 
van het van het goud- (-kleurige en -opbrengende) 
gele vlas dat er eertijds wekenlang lag te roten.
De 202 km lange rivier ontspringt als "la Lys" in 
Frankrijk, in de noordelijke heuvels van Artois nabij 
het dorpje Lisbourg (Westelijk van Béthune). Over 
bijna 30 km vormt het nog prille riviertje de Frans-
Belgische grens en komt dan bij Menen ons land 
binnen. De Leie vloeit dan langs Kortrijk en Deinze 
naar Gent waar ze uitmondt in de Schelde. Na enkele 
zware overstromingen in 1965 en 1966 werd 
nagenoeg de gehele Belgische loop gekanaliseerd, 
waardoor niet minder dan 25 riviermeanders 
afgesneden werden ...
Een drastische ingreep in de schoonheid van het 
landschap die bovendien het natuurlijke 
zelfreinigingsvermogen van de oorspronkelijk sterk 
kronkelende waterloop nadelig beïnvloedde. Maar zo 
ontstonden ook de talrijke prachtig natuurgebieden 
langs de afgesneden oude rivierarmen.

mudel

16  - Afstand langs route: 33.55  km

Afbeelding 17: mudel

Het mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek) 
bestaat uit twee delen: een collectie plastische 
kunsten en een volkskundige afdeling, die ook 
aandacht besteedt aan archeologische vondsten en 
de geschiedenis van de lokale nijverheid. Een uniek 
museum met een unieke verzameling - zeker een 
bezoekje waard.

Vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw oefent de 
Leiestreek een grote aantrekkingskracht uit op 
kunstenaars. Het museum biedt je een chronologisch 
overzicht van hun productie, zodat je ook de evolutie 
van de stromingen goed kunt volgen. Tot de collectie 
behoren werken van grote namen als Emile Claus, 
Albert Saverys, Constant Permeke, George Minne, 
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Gustave Van De Woestijne en Roger Raveel.

In het volkskundige deel van het museum kom je 
meer te weten over de twee nijverheden die het 
economisch leven in Deinze domineerden. Eind jaren 
1840 richt Joseph Ricard, een zakenman uit Lyon, een 
zijdeweverij op in Deinze: meteen het startschot voor 
een nijverheid die de stad tot de opkomst van 
kunstzijde in de jaren 1920 grote voorspoed zal 
brengen.

Op het einde van de 19de eeuw ontstaat in Deinze 
een compleet nieuwe nijverheid: de productie van 
kinderwagens en speelgoed. Vooral de firma Torck 
geniet grote bekendheid in binnen- en buitenland 
dankzij hun trapwagentjes: op kindermaat 
nagemaakte automodellen die met pedalen worden 
aangedreven. Torck bouwt erg hoogwaardig 
speelgoed, met dure materialen als hout en staal. De 
opkomst van het goedkopere plastic doet de firma de 
das om: in 1971 moet ze de deuren sluiten.

De Brielmeersen

16  - Afstand langs route: 33.76  km

Afbeelding 18: De Brielmeersen (Bron:  Stad Deinze)

Het veertig hectare grote natuur- en recreatiedomein 
‘De Brielmeersen’ bevindt zich tussen de Leie en het 
Schipdonkkanaal in het centrum van Deinze.
Het aanbod is niet min: mooie wandelpaden, 
siervijvers, een dierenpark, een ligweide, een fit-o-
meter, een schoolbos, een moerasbiotoop, 
jachthaven en sportvelden.
Kinderen kunnen zich volop uitleven op het 
speelplein, terwijl vader en moeder een oogje in het 
zeil houden vanop het terras van de Laakmeershoeve.

Overnachten in gastenkamers met 
wellness in Hoeve La Cascina

17  - Afstand langs route: 37.53  km

Afbeelding 19: Overnachten in gastenkamers met 
wellness in Hoeve La Cascina (Bron: Hoeve La Cascina)

Overnachten in het landelijke Machelen-aan-de-Leie 
kan bij Hoeve La Cascina.
Hoeve La Cascina ligt op een half uur van de 
Belgische kust, Brugge en Gent, genesteld in een 
groene omgeving van de Leievallei die vele Vlaamse 
schilders heeft geïnspireerd.
Dit prachtig landelijke gebied laat u genieten van 
talrijke paden die te voet of per fiets kunnen verkend 
worden. Boottochten langs de kronkelende rivier 
zullen het hele gezin verrukken. Met blozende 
wangen van een dag vol activiteiten in de buitenlucht, 
keren gasten terug naar een van de 10 elegante 
kamers, waaronder twee wellness suites.
Hier kunt u genieten van de natuurlijke schoonheid 
en rust van het landgoed, samen met het stevige 
ontbijtbuffet waar lokale lekkernijen niet ontbreken.
Hoeve La Cascina beschikt ook over een uitgebreid 
wellness-gedeelte.

Kasteel van Kruishoutem

18  - Afstand langs route: 49.19  km
Het Kasteel van Kruishoutem ofwel Kasteel Aaishove 
is een kasteel aan de Kasteelstraat in Kruishoutem. 
De ingang van het kasteel ligt tussen de splitsing van 
de Kasteelstraat en de Colijnstraat.
Het kasteel werd in de 11e eeuw gebouwd vlak bij de 
bron van de Molenbeek, strategisch gelegen tussen 
de Schelde- en de Leiebekken. In de 13de eeuw stond 
er een waterburcht met een slotkapel naast. Deze 
gebouwen werden echter volledig vernield 
gedurende de godsdienstonlusten tijdens de 16e 



Afbeelding 20: Kasteel van Kruishoutem (Bron: 
PMRMaeyaert)
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eeuw. De familie de Mastaing liet het kasteel 
herbouwen tot de huidige toestand. Het kasteel en de 
kasteeldomeinen werden op 10 december 1973 als 
monument en als landschap beschermd.

Kunstenaars Rita Pauwels & Bart 
Kympers, kunstwerk locatie Grafkapel 
kerkhof Kruishoutem

19  - Afstand langs route: 49.91  km

Afbeelding 21: Kunstenaars Rita Pauwels & Bart 
Kympers, kunstwerk locatie Grafkapel kerkhof 
Kruishoutem

Grafkapel: restauratie van de glasramen met 
aanvullen van het gemeentelijk wapenschild.
Het atelier Kympers-Pauwels bestaat uit Rita Pauwels 
en Bart Kympers.
Rita behaalde na haar kunst secundair plastische 
kunsten haar A1 diploma “Monumentale kunsten, 
specialisatie glas” aan het Sint Lucas te Gent. Zij zette 

Afbeelding 22: Kunstenaars Rita Pauwels & Bart 
Kympers, kunstwerk locatie Grafkapel kerkhof 
Kruishoutem

Afbeelding 23: Kunstenaars Rita Pauwels & Bart 
Kympers, kunstwerk locatie Grafkapel kerkhof 
Kruishoutem

haar eerste stappen in de restauratie In het atelier 
van Willem Suys en vervolmaakte zich via workshops 
en brandschildercursussen olv Patrick Dejaegher te 
Antwerpen.
Zij staat in voor het artistieke deel en neemt het 
brandschilderwerk voor haar rekening.
Bart ging na zijn kunst secundair interieurvormgeving 
een opleiding voor meubelmaker en algemene 
houtbewerking volgen en kreeg als werfhulp in het 
atelier van Willem Suys zijn opleiding in het vak van 
glazenier/restaurateur.
Samen startten zij hun atelier begin 1991 en kunnen 
nu beroepen op een ruime kennis, zowel wat betreft 
de glasramen als hun omlijsting, opgedaan in hun 
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jaren praktijkervaring.
www.atelier-kympers-pauwels.be

Kruishoutem

20  - Afstand langs route: 50.28  km

Afbeelding 24: Kruishoutem

De jaarlijkse Eierfeesten met verkiezing van eierboer 
en eierkoningin hebben van Kruishoutem een (k)ei 
van een begrip gemaakt.
Bezeinswaardigheden in deze gemeente zijn de 
Neogotische St.-Eligiuskerk uit 1855 en het Kasteel 
van Ayshove in laat
renaissancestijl. Opvallend zijn de zware hoektorens 
met peervormige spits.

Het kasteel en park zijn beschermd.

Holstraat

21  - Afstand langs route: 53.14  km

Afbeelding 25: Holstraat

Holstraat

Beklimmingscode van RouteYou :
E_3_d
Lengte : 0.27 km
Stijging : 17 m
Gemiddelde hellingsgraad : 6 m / 100 m - 6.45 %
Maximale hellingsgraad : 7.92 %

Nokereberg

21  - Afstand langs route: 53.49  km

Afbeelding 26: Nokereberg

Nokereberg
Beklimmingscode van RouteYou :
E_5_d
Lengte : 0.43 km
Stijging : 12 m
Gemiddelde hellingsgraad : 3 m / 100 m - 2.55 %
Maximale hellingsgraad : 5.79 %

Brouwerij Tsjoen

22  - Afstand langs route: 57.61  km

Afbeelding 27: Brouwerij Tsjoen

Zuiver water is een noodzakelijke grondstof om 
lekker bier te maken. Meteen is ook duidelijk waarom 
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brouwerij Tsjoen hier in de Fonteinstraat gevestigd is. 

Lokale productie is geen moderne uitvinding. Vroeger 
was elk dorp een gemeenschap die in zijn eigen 
behoeften voorzag. En dat gold niet in het minst voor 
de bierbehoefte. De zestien cafés in de wijde 
omgeving werden van 1896 tot 1964 bevoorraad 
door deze Brouwerij Tsjoen. Uit de brouwketels 
vloeiden huismerken als Kenia Pils, Extra Bock en 
Super DD. Behalve een schuur op het achtererf en 
het brouwerij vooraan rechts is ook het woonhuis van 
brouwer Charles Tsjoen mooi bewaard. De man 
kreeg na de Eerste Wereldoorlog, samen met drie 
kompanen van de Wannegemse verzetsgroep 8540 
de 'Intelligence Service Order Medal' voor hun 
spionageactiviteiten voor de geallieerden.

TIP: Heemkundige Kring Hultheim noteerde het 
volledige verhaal: http://www.hultheim.be/index.php/
krui shoutemse-cur i osa/14-kru i shoutemse-
kronieken/2010/98-codenaam-8540-wannegemse-
spionnen-tijdens-de-grooten-oorlog

Schietsjampettermolen

23  - Afstand langs route: 58.11  km

Afbeelding 28: Schietsjampettermolen

De Schietsjampettermolen houdt je al de hele tijd 
gezelschap. Hij torent als een sjampetter boven het 
landschap uit. Ook in 1571 wisten ze al dat deze 
heuvelrug de ideale plek was om de wind te vangen. 
Dat jaar werd hier voor het eerst een windmolen 
opgericht. In 1959 was de houten constructie echter 
moe gemalen en stortte in. 

Het exemplaar waar je nu voor staat dateert 
vermoedelijk uit 1796. De machtige machine werd 
gebouwd in het West-Vlaamse Houthave. De 
ontmanteling en verhuizing naar hier was zozeer 
tegen de zin van de lokale veldwachter dat hij niet 

aarzelde om zijn pistool te trekken en te schieten. Hij 
voorkwam daarmee een ellenlange zoektocht naar 
een originele naam voor het schitterende bouwwerk.

Huisepontweg (kassei)

24  - Afstand langs route: 59.2  km

Afbeelding 29: Huisepontweg (kassei) (Bron: 
www.rvv.be/toerisme)

Deze kasseistrook werd uit de Ronde gebannen 
omdat de staat ervan te erbarmelijk werd om er nog 
renners langs te sturen. De strook is heraangelegd 
(juli 2008).
* Afstand: 1500m
* Moeilijkheidsgraad: 4
* Straat: Huisepontweg
* Plaats: Kruishoutem (Wannegem-Lede)
* Routes die hier langskomen: Blinkerroute , 
Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen , Gulden Ei-route , 
Ronde van Vlaanderen-fietsroute: blauwe lus

Huisekoutermolen

25  - Afstand langs route: 60.86  km

Afbeelding 30: Huisekoutermolen
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Staat in een beschermd landschap, voor de 
windvang. Deze molen was vanaf 1971 de eigendom 
van Paul Bauters, schrijver van de boeken, “Kracht 
van Wind en Water” en “Molens in Vlaanderen”. 
Zowel de molen als de site zijn als waardevol erfgoed 
door de overheid erkend en dan ook uitdrukkelijk 
beschermd tegen de ijver van grondspeculanten en 
verkavelaars.
Als gedreven pionier zorgde hij ervoor dat de molens 
die eind 19de eeuw veelal werden afgebroken omdat 
zij hun slagkracht waren verloren ten gevolge van 
nieuwe energiebronnen, herleefden. 
Maar is nu voor 30 jaar in erfpacht gegeven aan VZW 
Levende Oost-Vlaamse molens.
Deze molen was maalvaardig en regelmatig in bedrijf 
en was eveneens sinds 1978 het centrum van een 
molencursus.
Deze staakmolen eveneens met open teerlingen, 
werd net als die van Wannegem-Lede in West-
Vlaanderen aangekocht.
Het gemeentebestuur van Waregem verkocht deze 
de molen en was daar waarschijnlijk op het einde van 
de 13e eeuw opgericht en bekend als “hoogmolen”. 
De molen bevond zich in zeer bouwvallige staat en 
werd in 1972-75 te Huise volledig gerestaureerd op 
de plaats van de vroeger windmolen “Cnuddes 
molen” die in 1851 afbrandde. 
Het is hier een uitgelezen en eeuwenoude 
(historische en traditionele en dus zeer zeldzaam 
voor Vlaanderen) molenplek: in de 19e eeuw stonden 
in dezelfde straat zelfs twee molens op amper 300m 
van elkaar. Huise had toen 6 windmolens
Op de ferraiskaarten (1772) zijn deze 2 molens ook al 
aangeduid, 
De Schietsjampeter- en Huise molen zijn beschermd.
Een historisch detail is dat molens in de regio tijdens 
de slag van Oudenaarde(1708) dienst deden als 
uitkijkpost voor de aanvoerders van legers.

Bello

26  - Afstand langs route: 63.17  km

Afbeelding 31: Bello

Afbeelding 32: Bello

Afbeelding 33: Bello

Afbeelding 34: Bello

Schilderijen
Mijn kleurige kindertekeningen kon je veelvuldig 
terugvinden aan de muren bij ons thuis en in mijn 
schriftjes op school. In de tekenschool ontdekte ik dat 
er meer bestond dan kleurpotloden en stiften alleen. 
Een enthousiaste leerkracht esthetica wakkerde mijn 
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interesse voor kunst aan. Ik pikte waar mogelijk graag 
een teken- of schildercursus mee.
Enkele jaren geleden ben ik beginnen schilderen op 
doek. Vooral de passie voor kleur en de emotie, die je 
in een werk kwijt kan, spreken me aan. Mijn werken 
zijn meestal abstracte weergaven met de natuur als 
inspiratiebron. Ze zijn letterlijk “hand”-werk. Maar 
indien er voldoende tijd en goesting is, maak ik ook 
wel eens realistische werken met het penseel.
Bello
alias Isabelle Demoor

De2Pk'tjes - verhuringen

27  - Afstand langs route: 63.65  km

Afbeelding 35: De2Pk'tjes - verhuringen

CECI N’EST PAS UNE VOITURE … C’EST UN ART DE 
VIVRE.
Voor een 2cv / 2 pk te huren moet je helemaal geen 
redenen gaan zoeken. Een 2CV brengt altijd mensen 
samen, bvb. tijdens een toeristische rondrit met 
familie of vrienden, een weekendje weg, als 
bruidswagen, als cadeau voor geliefden, voor een 
foto reportages, uit nostalgie of gewoon voor jezelf … 
maar altijd met dat gevoel van ongekend genot door 
de comfortabele veringen, het typische geluid van het 
motortje alsook het open dakje.
We bestickeren onze wagens NIET met reclame 
waardoor ze perfect kunnen dienen voor 
fotoreportages, ceremonies of dergelijke.
Bezoek onze website WWW.DE2PKTJES.BE
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel

&rnnxno



De2Pk’tjes verhuringen – www.de2pktjes.be – de2Pktjes@gmail.com - +32(0)476.59.25 

 
 

Leuke cafeetjes op de route (Latemroute) 
Via de websites kan je de openingsuren controleren 

 

 

In ‘t Boldershof (+/- km 21) 
 

In Deurle, het mooiste dorpje van Vlaanderen, tegenover de boomgaard, vindt U "In 't Boldershof". Een brasserie 
met een traditie van meer dan 100 jaar. De brasserie is open vanaf 11u, op zaterdag vanaf 17u. Gesloten op dinsdag 
& woensdag. 
 

ADRES: Dorpsstraat 37, 9831 Deurle - http://www.boldershof.com/brasserie.html 

 

Grand Café Het Koetshuis (+/- km 25) 

 

Aan het einde van de mooie, romantische dreef, net buiten de dorpskom van Sint-Martens-Leerne, duikt de 

toegangspoort van het kasteel van Ooidonk op. Het kasteel dat ooit diende als voorpost en verdedigingsbolwerk van 

Gent, ligt er nu vreedzaam bij, in een van de vele meanders van de Leie. Naast de toegangspoort van het kasteel 

bevindt zich “Het Koetshuis”, een prachtige verborgen parel tussen het lover en de oude omwalling. Open van 

vrijdag tot en met dinsdag vanaf 10u30. 

ADRES: Ooidonkdreef 28, 9800 Bachte-Maria-Leerne - https://www.hetkoetshuisooidonk.be/ 

 

‘t Leiezolderke (+/- km 30) 

 
’t Leiezolderke, schatten van op zolder, in een oud hoeveke gelegen middenin Bachtes Leiestreek. Waar u ’s winters 
bij de stove of ’s zomers op het terras of in ’t groen tot rust kunt komen. Open op zaterdag en zondag vanaf 13u30. 
 

ADRES: Leernsesteenweg 21, 9800 Bachte-Maria-Leerne - https://www.leiezolderke.be/ 

 

Picknickspot(s) 

• (+/-) Km 17,34: Langs de oevers van de Leie achter de kerk van St. Martens Latem – Meersstraat 

• (+/-) Km 25,15: Rechts voor de ingangspoort van de Ooidonkdreef – St. Maria Leerne   

 

Mvg, 

 

Sam Mersseman.  

http://www.de2pktjes.be/
mailto:de2Pktjes@gmail.com
http://www.boldershof.com/brasserie.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martens-Leerne
http://www.ooidonk.be/
https://www.hetkoetshuisooidonk.be/
https://www.hetkoetshuisooidonk.be/
https://www.hetkoetshuisooidonk.be/
https://www.leiezolderke.be/
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Door de2Pk'tjes - verhuring

Lengte: 63.69  km

Stijging: 211  m

Moeilijkheidsgraad: 4/10

Beertegemstraat, 9750 Kruisem, Vlaanderen, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België
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Steilheid van afdaling
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Totaal Type Kaart-
nummer Informatie Uurrooster

30  km/h Volgende

0.0 km 1 Beertegemstraat 0 min 312 m

0.31 km 1 Sla links af op Wijngaard (Zingem) 0 min 613 m

0.93 km 1 Sla rechts af op Wijngaard (Zingem) 1 min 91 m

1.02 km 1 Sla scherp rechts af op Nerethstraat (Zingem) 2 min 750 m

1.77 km 1 Links afbuigen op Huisgaverstraat (Zingem) 3 min 1.48 km

3.25 km 2 Sla links af op Gaversepontweg (Nazareth) 6 min 349 m

3.6 km 2 Sla scherp rechts af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 7 min 1.29 km

4.89 km 2 Sla links af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 9 min 223 m

5.11 km 2 Sla rechts af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 10 min 1.34 km

5.81 km 1 3 Landschaps element

6.46 km 3 Sla rechts af op Drapstraat (Nazareth) 12 min 58 m

6.51 km 3 Sla links af op Oudenaardse Heerweg (Nazareth) 13 min 30 m

6.54 km 3 ga rechtdoor op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 13 min 2.32 km

7.53 km 2 3 Blauwhuishoeve

8.87 km 4 Sla scherp links af op Deurlestraat (De Pinte) 17 min 1.27 km

10.14 km 4 Links afbuigen op Deurlestraat (Nazareth) 20 min 772 m

10.91 km 4 ga rechtdoor op Deurlestraat (Nazareth) 21 min 6 m

10.91 km 4 Sla rechts af op Leeuwerikstraat (Nazareth) 21 min 665 m

11.58 km 4 Links afbuigen op Nazarethstraat (De Pinte) 23 min 169 m

11.75 km 4 Sla rechts af op Pintestraat (De Pinte) 23 min 623 m

12.37 km 3 5 St.-Nicolaas van Tolentijnkerk

12.37 km 5 Links afbuigen op Pintestraat (De Pinte) 24 min 15 m

12.39 km 5 Sla rechts af op Kerkplein (De Pinte) 24 min 43 m

12.43 km 5 Sla links af op Baron de Gieylaan (De Pinte) 24 min 439 m

12.87 km 5 Sla rechts af op Baron de Gieylaan (De Pinte) 25 min 1.8 km

13.31 km 4 5 Scheldeveldekasteel

14.67 km 6 Sla rechts af op Keistraat (De Pinte) 29 min 211 m

14.7 km 5 6 Kasteel Grand Noble

14.88 km 6 Sla rechts af op Rosdamstraat (De Pinte) 29 min 820 m

15.7 km 6 Sla rechts af op Rosdamstraat (Gent) 31 min 17 m



15.72 km 6 Sla scherp links af op Kortrijksesteenweg, N43 (Gent) 31 min 335 m

16.05 km 6 Sla rechts af op Zevecotestraat (Sint-Martens-Latem) 32 min 209 m

16.26 km 6 Sla links af op Molenstraat (Sint-Martens-Latem) 32 min 125 m

16.39 km 6 Links afbuigen op Molenstraat (Sint-Martens-Latem) 32 min 466 m

16.85 km 6 Sla links af op Palepelstraat (Sint-Martens-Latem) 33 min 125 m

16.98 km 6 Sla links af op Mortelputstraat (Sint-Martens-Latem) 33 min 44 m

17.02 km 6 Sla rechts af op Dorp (Sint-Martens-Latem) 34 min 74 m

17.1 km 6 Links afbuigen op Dorp (Sint-Martens-Latem) 34 min 96 m

17.12 km 6 6 Sint-Martinuskerk

17.2 km 6 Sla rechts af op Dorp (Sint-Martens-Latem) 34 min 162 m

17.36 km 6 Draai om en ga verder op Meersstraat (Sint-Martens-
Latem)

34 min 162 m

17.52 km 6 Sla rechts af op Kerkstraat (Sint-Martens-Latem) 35 min 512 m

18.03 km 6 Sla rechts af op Heidebergen (Sint-Martens-Latem) 36 min 631 m

18.33 km 7 7 Huis van Richard Minne

18.66 km 7 ga rechtdoor op Brakelstraat (Sint-Martens-Latem) 37 min 1.86 km

20.52 km 7 ga rechtdoor op Kasteeldreef (Sint-Martens-Latem) 41 min 5 m

20.53 km 7 Sla links af op Lindenstraat (Sint-Martens-Latem) 41 min 335 m

20.86 km 7 Sla rechts af op Philippe de Denterghemlaan (Sint-
Martens-Latem)

41 min 560 m

21.42 km 7 Sla links af op Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem) 42 min 107 m

21.53 km 7 ga rechtdoor op Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem) 43 min 660 m

21.65 km 8 7 Sint-Aldegondiskerk

21.68 km 8 7 Hotel In't Boldershof

22.19 km 8 ga rechtdoor op Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem) 44 min 12 m

22.2 km 9 8 Deurle

22.2 km 8 Sla scherp rechts af op Pontstraat, N437 (Sint-Martens-
Latem)

44 min 295 m

22.5 km 8 ga rechtdoor op Pontstraat, N437 (Sint-Martens-Latem) 44 min 275 m

22.77 km 8 Sla rechts af op Kerkweg (Sint-Martens-Latem) 45 min 7 m

22.78 km 8 Draai om en ga verder op Kerkweg (Sint-Martens-Latem) 45 min 7 m

22.79 km 8 Sla rechts af op Pontstraat, N437 (Sint-Martens-Latem) 45 min 1.61 km

23.29 km 10 8 Museum Dhondt-Dhaenens



24.4 km 8 Sla rechts af op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 48 min 219 m

24.62 km 8 ga rechtdoor op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 49 min 23 m

24.64 km 8 Sla links af op Leernsesteenweg (Deinze) 49 min 29 m

24.67 km 8 Rechts afbuigen op Leernsesteenweg (Deinze) 49 min 277 m

24.95 km 8 ga rechtdoor op Leernsesteenweg (Deinze) 49 min 23 m

24.98 km 8 Sla links af op Ooidonkdreef (Deinze) 49 min 787 m

25.76 km 8 51 min 6 m

25.77 km 8 51 min 6 m

25.78 km 8 Sla links af op Ooidonkdreef (Deinze) 51 min 912 m

25.9 km 11 8 Kasteel Ooidonk

26.69 km 9 Sla rechts af op della Failledreef (Deinze) 53 min 718 m

27.41 km 9 Sla links af op Leiekant (Deinze) 54 min 1.05 km

28.27 km 12 9 Vosselare Put

28.45 km 9 Sla links af op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 56 min 1.91 km

30.36 km 10 ga rechtdoor op Leernsesteenweg, N466a (Deinze) 1 h 0 min 66 m

30.36 km 13 10 Stokerij Filliers

30.43 km 10 Sla rechts af op Filliersdreef (Deinze) 1 h 0 min 1.05 km

31.47 km 10 Sla links af op Vaart Rechteroever (Deinze) 1 h 2 min 1.11 km

32.58 km 10 Sla rechts af op Stadionlaan (Deinze) 1 h 5 min 540 m

33.0 km 14 10 Speeltuin Brielmeersen

33.12 km 10 1 h 6 min 867 m

33.23 km 15 10 Deinze

33.55 km 16 10 mudel

33.76 km 17 10 De Brielmeersen

33.99 km 11 ga rechtdoor op Tweebruggenlaan, N35 (Deinze) 1 h 7 min 42 m

34.03 km 11 Sla rechts af op Volhardingslaan, N35 (Deinze) 1 h 8 min 397 m

34.43 km 11 Sla rechts af op Oostkouterlaan (Deinze) 1 h 8 min 84 m

34.51 km 11 Sla links af op Oostkouterlaan (Deinze) 1 h 9 min 26 m

34.54 km 11 ga rechtdoor op Oostkouterlaan (Deinze) 1 h 9 min 20 m

34.56 km 11 Sla links af op Oostkouterlaan (Deinze) 1 h 9 min 45 m

34.61 km 11 Sla rechts af op Centrumlaan (Deinze) 1 h 9 min 177 m



34.79 km 11 Sla links af op Sint-Hubertstraat (Deinze) 1 h 9 min 1.39 km

36.17 km 11 Sla links af op Terwilgenstraat (Deinze) 1 h 12 min 274 m

36.45 km 11 Sla rechts af op Pelikaanlaan (Deinze) 1 h 12 min 512 m

36.96 km 12 Sla links af op Nachtegaalstraat (Deinze) 1 h 13 min 20 m

36.98 km 12 Sla rechts af op Bokstraat (Deinze) 1 h 13 min 1.08 km

37.53 km 18 12 Overnachten in gastenkamers met wellness in Hoeve La 
Cascina

38.07 km 12 Sla links af op Brandstraat (Zulte) 1 h 16 min 163 m

38.23 km 12 Rechts afbuigen op Sparrenstraat (Zulte) 1 h 16 min 2.78 km

41.01 km 13 Draai om en ga verder op Karreweg (Kruishoutem) 1 h 22 min 12 m

41.02 km 13 Sla rechts af op Gaversdreef (Kruishoutem) 1 h 22 min 465 m

41.49 km 13 Sla links af op Gaversstraat (Kruishoutem) 1 h 22 min 1.69 km

43.18 km 13 Sla rechts af op Bunderstraat (Kruishoutem) 1 h 26 min 1.61 km

44.79 km 14 ga rechtdoor op Bunderstraat (Kruishoutem) 1 h 29 min 64 m

44.85 km 14 ga rechtdoor op Bunderstraat (Kruishoutem) 1 h 29 min 106 m

44.96 km 14 Sla rechts af op Deinsesteenweg (Kruishoutem) 1 h 29 min 2 m

44.96 km 14 Sla scherp links af op Deinsesteenweg (Kruishoutem) 1 h 29 min 186 m

45.15 km 14 Sla scherp rechts af op Simaeyzestraat (Kruishoutem) 1 h 30 min 768 m

45.92 km 14 Sla links af op Wijkhuizestraat (Kruishoutem) 1 h 31 min 7 m

45.93 km 14 Draai om en ga verder op Wijkhuizestraat (Kruishoutem) 1 h 31 min 7 m

45.93 km 14 Sla links af op Simaeyzestraat (Kruishoutem) 1 h 31 min 169 m

46.1 km 14 Sla rechts af op Nazarethsedorpweg (Kruishoutem) 1 h 32 min 600 m

46.7 km 14 Sla links af op Trompestraat (Kruishoutem) 1 h 33 min 337 m

47.04 km 14 Rechts afbuigen op Trompestraat (Kruishoutem) 1 h 34 min 406 m

47.45 km 15 Sla rechts af op Kasteelstraat, N437 (Kruishoutem) 1 h 34 min 218 m

47.67 km 15 Sla links af op Moerasstraat (Kruishoutem) 1 h 35 min 738 m

48.4 km 15 Sla scherp rechts af op Wedekensdriesstraat 
(Kruishoutem)

1 h 36 min 139 m

48.54 km 15 ga rechtdoor op Wedekensdriesstraat (Kruishoutem) 1 h 37 min 254 m

48.8 km 15 Sla rechts af op Colijnstraat (Kruishoutem) 1 h 37 min 592 m

49.19 km 19 15 Kasteel van Kruishoutem

49.39 km 15 Sla scherp links af op Kasteelstraat, N437 (Kruishoutem) 1 h 38 min 235 m



49.63 km 15 Sla links af op Kerkstraat (Kruishoutem) 1 h 39 min 131 m

49.76 km 15 Sla links af op Pastorijstraat (Kruishoutem) 1 h 39 min 143 m

49.9 km 15 Sla links af op Melkerijstraat (Kruishoutem) 1 h 39 min 12 m

49.91 km 20 15 Kunstenaars Rita Pauwels & Bart Kympers, kunstwerk 
locatie Grafkapel kerkhof Kruishoutem

49.91 km 15 Draai om en ga verder op Melkerijstraat (Kruishoutem) 1 h 39 min 3 m

49.92 km 15 Draai om en ga verder op Melkerijstraat (Kruishoutem) 1 h 39 min 10 m

49.93 km 15 Sla scherp links af op Kerkhofweg (Kruishoutem) 1 h 39 min 1.22 km

50.28 km 21 15 Kruishoutem

51.15 km 15 ga rechtdoor op Warandestraat (Kruishoutem) 1 h 42 min 37 m

51.19 km 15 Sla links af op Pontstraat (Kruishoutem) 1 h 42 min 204 m

51.39 km 16 ga rechtdoor op Pontstraat (Kruishoutem) 1 h 42 min 2 m

51.39 km 16 Sla rechts af op Nokergatstraat (Kruishoutem) 1 h 42 min 516 m

51.91 km 16 Sla rechts af op Lindeknokstraat (Kruishoutem) 1 h 43 min 277 m

52.19 km 16 Sla links af op Beerstraat (Kruishoutem) 1 h 44 min 5 m

52.19 km 16 1 h 44 min 1 m

52.19 km 16 Sla rechts af op Beerstraat (Kruishoutem) 1 h 44 min 588 m

52.78 km 16 Sla links af op Holstraat (Kruishoutem) 1 h 45 min 660 m

53.14 km 22 16 Holstraat

53.44 km 16 1 h 46 min 1 m

53.44 km 16 Sla links af op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 1 h 46 min 100 m

53.49 km 23 16 Nokereberg

53.54 km 16 Rechts afbuigen op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 1 h 47 min 909 m

54.45 km 16 ga rechtdoor op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 1 h 48 min 147 m

54.6 km 16 Sla scherp links af op Anzegemsesteenweg, N494 
(Kruishoutem)

1 h 49 min 259 m

54.86 km 16 ga rechtdoor op Anzegemsesteenweg, N494 
(Kruishoutem)

1 h 49 min 559 m

55.42 km 16 Rechts afbuigen op Varentstraat (Kruishoutem) 1 h 50 min 112 m

55.53 km 16 ga rechtdoor op Varentstraat (Kruishoutem) 1 h 51 min 547 m

56.08 km 16 Sla rechts af op Keetestraat (Kruishoutem) 1 h 52 min 4 m

56.08 km 16 ga rechtdoor op Keetestraat (Kruishoutem) 1 h 52 min 224 m

56.31 km 17 Links afbuigen op Nokerepontweg (Kruishoutem) 1 h 52 min 439 m



56.75 km 17 Sla rechts af op Oudenaardsesteenweg, N459 
(Kruishoutem)

1 h 53 min 9 m

56.76 km 17 Sla links af op Nokerepontweg (Kruishoutem) 1 h 53 min 230 m

56.99 km 17 ga rechtdoor op Nokerepontweg (Kruishoutem) 1 h 53 min 218 m

57.21 km 17 Rechts afbuigen op Wannegemdorp (Kruishoutem) 1 h 54 min 134 m

57.34 km 17 Links afbuigen op Wannegemdorp (Kruishoutem) 1 h 54 min 273 m

57.61 km 17 Sla links af op Huisepontweg (Kruishoutem) 1 h 55 min 2 m

57.61 km 24 17 Brouwerij Tsjoen

57.62 km 17 ga rechtdoor op Huisepontweg (Kruishoutem) 1 h 55 min 2.28 km

58.11 km 25 17 Schietsjampettermolen

59.2 km 26 18 Huisepontweg (kassei)

59.9 km 18 Sla links af op Keitelstraat (Zingem) 1 h 59 min 139 m

60.04 km 18 Sla rechts af op Kallestraat (Zingem) 2 h 0 min 1.56 km

60.86 km 27 18 Huisekoutermolen

61.6 km 19 Sla links af op Molenstraat (Zingem) 2 h 3 min 7 m

61.6 km 19 ga rechtdoor op Molenstraat (Zingem) 2 h 3 min 221 m

61.83 km 19 Rechts afbuigen op Pluimke (Zingem) 2 h 3 min 244 m

62.07 km 19 Sla scherp links af op Ouwegemsesteenweg, N435 
(Zingem)

2 h 4 min 8 m

62.08 km 19 Sla scherp rechts af op Ouwegemsesteenweg, N435 
(Zingem)

2 h 4 min 229 m

62.31 km 19 Sla links af op Ouwegemstraat (Zingem) 2 h 4 min 191 m

62.5 km 19 Sla rechts af op Landegemstraat (Zingem) 2 h 5 min 565 m

63.07 km 19 ga rechtdoor op Landegemstraat (Zingem) 2 h 6 min 2 m

63.07 km 19 Sla links af op Beertegemstraat (Zingem) 2 h 6 min 332 m

63.17 km 28 19 Bello

63.4 km 19 ga rechtdoor op Beertegemstraat (Zingem) 2 h 6 min 275 m

63.65 km 29 19 De2Pk'tjes - verhuringen

63.68 km 19 Draai om en ga verder op Beertegemstraat (Zingem) 2 h 7 min -79 m

63.6 km 19 2 h 7 min


